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Tarkistus 8
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat 
erityinen rasite taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
kannalta, ja ilmastonmuutoksen 
kielteisistä vaikutuksista Euroopan 
alueilla aiheutuu valtavia pitkän 
aikavälin taloudellisia kustannuksia, 
jollei välittömästi toteuteta riittäviä 
vastatoimia ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi, ja Euroopan 
koheesiopolitiikassa keskitytään tällaisiin 
vastatoimiin.

Or. en

Tarkistus 9
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) EAKR:sta osarahoitettavien 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanon 
yksinkertaistamista koskevia toimenpiteitä 
olisi valvottava jatkuvasti ja niistä olisi 
tehtävä vuonna 2010 arviointi, jossa 
pitäisi arvioida erityisesti 
avoimuusvaatimusten noudattamista.

Or. en
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Tarkistus 10
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1. Muutetaan johdanto-osan 10 kappale 
seuraavasti:
"(10) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä täydentävyyteen ja 
johdonmukaisuuteen muiden yhteisön 
politiikkojen ja erityisesti yhteisön 
ympäristölainsäädännön, ilmaston 
suojelua koskevien yhteisön 
kansainvälisten sitoumusten, 
seitsemännen tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin 
puiteohjelman sekä kilpailukyvyn ja 
innovoinnin puiteohjelman kanssa. 
Lisäksi olisi oltava synergiaa toisaalta 
EAKR:sta myönnetyn tuen ja toisaalta 
Euroopan sosiaalirahastosta 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1081/2006 mukaisesti 
Euroopan sosiaalirahastosta, 
koheesiorahastosta 11 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetun neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1084/2006 
mukaisesti koheesiorahastosta, 
Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen 20 
päivänä syyskuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
mukaisesti Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastosta ja 
Euroopan kalastusrahastosta 
myönnetyn tuen välillä."

Or. en
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Tarkistus 11
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
7 artikla – 1 a kohta

Komission teksti Tarkistus

"1 a. Menot, jotka liittyvät pienituloisten 
kotitalouksien hyväksi toteutettavaan
energiatehokkuuden parantamiseen ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön
olemassa olevassa asuntokannassa ovat 
tukikelpoisia kaikissa jäsenvaltioissa."

"1 a. Menot, jotka liittyvät 
energiatehokkuuden parantamiseen ja 
uusiutuvien energialähteiden käyttöön
rakennuksissa ovat tukikelpoisia kaikissa 
jäsenvaltioissa. Erityishuomiota 
kiinnitetään hankkeisiin, jotka koskevat 
pienituloisten kotitalouksien asunnoiksi 
tarkoitettuja rakennuksia."

Or. ro

Tarkistus 12
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

"Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia 
ainoastaan niissä jäsenvaltioissa, jotka 
ovat liittyneet Euroopan unioniin 
1 päivänä toukokuuta 2004 tai sen 
jälkeen, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:"

"Asuntokantaan liittyvät kustannukset, 
lukuun ottamatta 1 a kohdassa esitettyjä 
energiatehokkuuteen ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöön liittyviä 
kustannuksia, ovat tukikelpoisia kaikissa
jäsenvaltioissa, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:"

Or. ro
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Tarkistus 13
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a. Korvataan 7 artiklan 2 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
"b) asuntokantaan liittyviin 
kustannuksiin myönnettävän tuen osuus 
on joko enintään 15 prosenttia kyseistä 
toimenpideohjelmaa koskevasta 
EAKR:n rahoitusosuudesta tai 
15 prosenttia EAKR:n rahoitusosuuden 
kokonaismäärästä;"

Or. ro

Tarkistus 14
Elisabeth Schroedter

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1080/2006 
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 b. Korvataan 7 artiklan 2 kohdan c 
alakohta seuraavasti:
"c) kustannukset voivat koskea 
ainoastaan:
– monen perheen asuntoja, tai
– viranomaisten tai voittoa
tavoittelemattomien toimijoiden 
omistamia rakennuksia, joita käytetään 
pienituloisille perheille tai erityisiä 
tarpeita omaaville ryhmille 
tarkoitettuina asuntoina,
sillä kyseiset kustannukset edistävät 
myönteisesti ilmaston suojelua."
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